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No dia 08 do mês de Abril de 2021, às 13:h30min, o Comitê das Bacias Hidrográficas 1 

dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim – Comitê Guandu/RJ, deu início à 2ª 2 

Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Instrumentos Legais e de Gestão, não 3 

presencial, via plataforma de videoconferência, tendo como pauta os seguintes 4 

assuntos: 1- Apresentação e Leitura da pauta; 2- Leitura e aprovação das minutas 5 

de atas das reuniões de 05.11.2020 e 18.03.2021; 3 - Apresentação e aprovação do 6 

Plano de trabalho da CTIL-G – planejamento de pautas; 4 - Analisar e, estando de 7 

acordo, emitir concordância para envio à Plenária da minuta de Resolução sobre 8 

o novo Programa de PSA; 5- Assuntos Gerais.  Às 13h30min a Coordenadora de 9 

Núcleo da Secretaria Executiva Fátima Rocha se pronunciou sobre abertura da reunião, 10 

e não havendo quórum, informou a segunda chamada às 14:00h. Às 14:00, havendo 11 

quórum suficiente com a presença de 8 (oito) membros, Fátima Rocha (AGEVAP) abriu 12 

a palavra solicitando autorização para início da reunião à Coordenadora Mayná Moraes 13 

(CEDAE-Saneam), que deu sua autorização para o início da 2ª Reunião Ordinária da 14 

CTIL-G solicitando a Fátima Rocha que procedeu a leitura do primeiro item da pauta: 1- 15 

Apresentação e Leitura da pauta; a leitura da pauta não teve observações entre os 16 

membros presentes à reunião e em seguida se deu início ao segundo item da pauta 2- 17 

Leitura e aprovação das minutas de atas das reuniões de 05.11.2020 e 18.03.2021. 18 

A Coordenação questionou se houve contribuições as atas e foi informado que não 19 

houve. Mayná Moraes (CEDAE-Saneam) colocou ambas atas a votação para aprovação 20 

e foram aprovadas sem contribuições ou manifestações contrárias. Mayná Moraes 21 

(CEDAE-Saneam) solicitou seguir para o terceiro item de pauta: 3 - Apresentação e 22 

aprovação do Plano de trabalho da CTIL-G – planejamento de pautas. Mayná 23 

Moraes (CEDAE-Saneam)  teceu considerações sobre este item, explicando que se trata 24 

de um plano de ação com base no que foi construído no Plano de Aplicação em 2021, 25 

com base no Plano de Bacia e MOP, e o plano de ação da CTIL-G foi tratada com 26 

interação e harmonia com as outras câmaras técnicas do Comitê. Em seguida passou a 27 

palavra para Fátima Rocha (AGEVAP) realizar apresentação deste planejamento. A 28 

mesma reiterou a informação de assuntos comuns entre as câmaras e iniciou a 29 

apresentação do planejamento de pautas pelos meses do ano, com as respectivas 30 
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previsões de temas e assuntos através dos meses do ano corrente, até o mês de 31 

novembro. Hendrik Mansur (TNC) ponderou que conforme for necessário a câmara vai 32 

adequando o Plano. Em seguida Mayná Moraes (CEDAE-Saneam) colocou o 33 

planejamento de pautas à aprovação e foi aprovado por 10 membros, não votando 34 

Rinaldo Rocha (LIGHT), que no momento da votação estava ausente. Em seguida 35 

passou-se ao próximo item de pauta 4 - Analisar e, estando de acordo, emitir 36 

concordância para envio à Plenária da minuta de Resolução sobre o novo 37 

Programa de PSA; Abrindo as iniciativas a cerca deste item, a Especialista em 38 

Recursos Hídricos Gabriela Teixeira (AGEVAP) fez apresentação com projeção 39 

ilustrativa em tela, esclarecendo a todos a respeito deste item. Como a especialista teve 40 

problemas com o sinal, o membro Hendrik Mansur (TNC) prosseguiu na apresentação, 41 

uma vez que participou no acompanhamento do estudo e trabalho deste novo Programa 42 

de PSA no Grupo de Trabalho Infraestrutura verde (GTIV), prosseguindo até o retorno 43 

de Gabriela Teixeira à reunião, Encerrada a apresentação, começou-se as discussões 44 

acerca da Minuta de resolução que dispõe sobre os temas tratados. Houve a leitura 45 

ponto a ponto do documento, conforme desejo dos membros da CTIL-G. Quando do 46 

início da leitura dos 3 primeiros artigos, os membros iniciaram um debate acerca da 47 

revisão ou da atualização da Resolução do Programa. Rinaldo Rocha (LIGHT), Hendrik 48 

Mansur (TNC), Gisele Pires (INE), Gilvoneik de Souza (Defensoria Sócio Ambiental) 49 

manifestaram suas percepções e opiniões de forma convergente, e foi colocada a 50 

votação o texto sugerido por Hendrik Mansur para o primeiro artigo: Artigo 1º. Fica 51 

aprovado o novo Programa de Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê 52 

Guandu/RJ – Produtores de Água e Floresta, conforme consta no Anexo I desta 53 

Resolução. O artigo foi colocado em votação e aprovado por todos os 11 (onze) 54 

membros. Fátima Rocha (AGEVAP) retomou a leitura da resolução até o seu fim. 55 

Terminada a leitura Gabriela Teixeira (AGEVAP) procedeu esclarecimentos quanto as 56 

dúvidas existentes. Mayná Moraes (CEDAE-Saneam) solicitou algumas explicações 57 

sobre o Artigo 11 e Gabriela Teixeira (AGEVAP) disse que no artigo 10, o percentual de 58 

3,5% já é o que a resolução 85 previa e quanto ao artigo 11 o valor apresentado de 59 

R$16.000.000,00 (dezesseis milhões) é o valor palpável para sugestão ao Comitê e para 60 



ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE INSTRUMENTOS LEGAIS E DE 

GESTÃO – CTIL-G – 08.04.2021 

 

P
á
g
. 
3
 d

e
 5

 

ser apresentável para o Programa. E que quando fez a resolução ainda não tinha a 61 

estimativa do valor necessário, e por isto este valor apenas surgiu e foi apresentado 62 

após o envio da versão da Minuta para os membros da Câmara. Rodrigo Hosken (ABES) 63 

pediu a palavra e ponderou que do ponto de vista jurídico, colocar um valor em uma 64 

legislação que é uma norma infralegal, que é o que está se constituindo aqui, tem que 65 

ser em UFIR, e como não temos o PAP aprovado, poderíamos pegar este valor e colocar 66 

no PAP e não nesta resolução neste momento, sugerindo excluir o artigo 1. Se por acaso 67 

a maioria for a favor em mantê-lo, que seja convertido em UFIR, todo o programa está 68 

desenhado em UFIR. Mayná Moraes (CEDAE-Saneam) perguntou se é possível passar 69 

o valor em UFIR. Gabriela Teixeira (AGEVAP) disse entender e explicou que através dos 70 

valores monetários é que vão incidir a hierarquização e que a entrada do valor monetário 71 

agora é uma forma de resguardar que os valores constassem no PAP. Gilvoneik de 72 

Souza (Defensoria Sócio Ambiental) informou e questionou que não vê condicionantes 73 

para continuidade do projeto; e exigências sobre a contratação das executoras, Mayná 74 

Moraes (CEDAE-Saneam) ponderou que estão fazendo a leitura legal e Instrumentos de 75 

Gestão na presente Câmara, e que este embasamento vem da CTEG e grupo de Infra 76 

Estrutura Verde. Gabriela Teixeira (AGEVAP) explicou que serão tratados os 77 

condicionantes nos editais de chamamento aonde fazem uma explicitação melhor e que 78 

no contrato tem as obrigações por parte do produtor rural. Disse ainda que vai ser 79 

publicada uma resolução do Inea que traz uma série de exigências para a execução dos 80 

contratos; e sobre os executores, eles serão contratados através de processo licitatório, 81 

ato convocatório de acordo com a legislação existente. Hendrik Mansur (TNC) falou 82 

sobre o artigo 11, se está aprovando a resolução já entende que esta meta vai precisar 83 

de recursos do Comitê, que se tire o artigo 11 e que quando for aprova-los no PAP 84 

pensar nos recursos, aprovar o programa de longo prazo como estão aprovando agora. 85 

Mayná Moraes (CEDAE-Saneam) sugeriu que removesse o artigo 11 e para o momento 86 

da aprovação em plenária fazer a recomendação deste valor, e que ele seja reservado 87 

através do PAP. Mayná Moraes (CEDAE-Saneam) colocou a votação supressão do 88 

artigo 11 que foi aprovada por todos os membros; Em seguida colocou a recomendação 89 

para reserva do valor para a sustentabilidade do programa que foi aprovado por todos 90 
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os membros. Marcelo Danilo (ANAGEA-RJ) recomendou que haja o compromisso dos 91 

membros para a disponibilidade dos recursos do projeto na plenária votando a favor com 92 

esta condição, o que foi apoiado pela fala de Jonatas Gonçalves (PM Rio Claro). Mayná 93 

Moraes (CEDAE-Saneam) também mostrou apoio a este posicionamento e do 94 

reconhecimento deste valor para sustentabilidade do programa. Rinaldo Rocha (LIGHT) 95 

manifestou apoio à recomendação, assim como Jaqueline Guerreiro (OMA-Brasil). A 96 

recomendação foi aprovada por todos os membros. Em seguida foi colocada votação à 97 

aprovação da Resolução e anexo para envio à Plenária. A resolução foi aprovada por 98 

todos para encaminhamento à plenária com todas as considerações que foram feitas. 99 

Em seguida, sem que houvessem dúvidas ou manifestações, Mayná Moraes (CEDAE-100 

Saneam) pediu que se passasse ao próximo item de pauta 5- Assuntos Gerais. Fátima 101 

Rocha (AGEVAP) abriu a palavra e Gilvoneick de Souza (Defensoria Sócio Ambiental) 102 

fez considerações sobre a qualidade da água e atuação da CEDAE. Mayná Moraes 103 

(CEDAE-Saneam) fez considerações sobre o objetivo das Câmaras Técnicas e dos 104 

grupos que realizam reuniões com esforços em prol da saúde hídrica da RH II. A 105 

coordenadora, Mayná Moraes (CEDAE-Saneam), com acordo de todos, deu encerrada 106 

a reunião às 16h11min. Eu, Kleiton Gomes (AGEVAP), tomei a termo esta ata que segue 107 

assinada por: 108 

 109 

     __________________________                       

Mayná Moraes Coutinho 

Moraes (CEDAE) 

                      Coordenador 

            __________________________ 

            Rodrigo Santos Hosken (ABES) 

                         Subcoordenador  

 110 

Membros Presentes: Rinaldo José da Silva Rocha (Light), Sabina Campagnani 111 

(Furnas), Mayná Moraes Coutinho Morais (Cedae); Marcelo Danilo da Silva Bogalhão 112 

(Anagea); Hendrik Lucchesi Mansur (TNC); Jaqueline Guerreiro Aguiar (Oma); Rodrigo 113 

Santos Hosken (Abes); Antônio Orlando Izolani (PM Paracambi); Gisele Dornelles Pires 114 

(Inea); Jonathas Acácio Ramos Gonçalves (PM Rio Claro); Mario Luiz Dias Amaro (PM 115 

Piraí);  116 
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Membros Ausentes: não houve. 117 

Convidados: Gilvoneick de Souza (Defensoria Sócio Ambiental); Fatima Rocha 118 

(AGEVAP); Thatielle Goes (AGEVAP); Gabriela Teixeira (AGEVAP); Kleiton Gomes 119 

(AGEVAP); Marcelo Cruz (AGEVAP);  120 


